
DCE da Unicamp e DCE-Livre da USP

Ofício nº 05/2013

São Paulo, 25 de março de 2013.

Prezado Prof. Dr. João Grandino Rodas

Considerando:

 que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal já está em vigor;

 que o Cruesp representa as reitorias das três universidades estaduais paulistas, sendo
que o Centro Paula Souza está vinculado e associado à Unesp,

  e que, conforme o art. 1º, inciso II da referida lei: “as autarquias, as fundações públicas,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.”, portanto, as
universidades estaduais paulistas e o Centro Paula Souza estão a ela subordinados,

o Fórum das Seis solicita os seguintes dados, quanto a:

Recursos:
 Quais são os valores em Reais, empenhados ou não, disponíveis em 1º de março de

2013, em cada universidade estadual paulista e no Centro Paula Souza, discriminando as
contas ou aplicações (valor, instituição financeira etc.) mantidas por cada uma destas
instituições?

Folha de pagamento:

 Cópias das folhas de pagamento mensais, completas – discriminando os valores
recebidos por servidor (não é necessária a identificação nominal dos servidores), do
primeiro trimestre de 2013, referentes ao pagamento de servidores



técnico-administrativos e docentes, em cada uma das três universidades estaduais
paulistas e do Centro Paula Souza.

 Qual é o percentual gasto com funcionários técnico-administrativos e docentes em
cada universidade e no Centro Paula Souza?

 Qual é o percentual gasto com funcionários técnico-administrativos e docentes
aposentados em cada universidade e no Centro Paula Souza?

 Quais são os valores efetivamente gastos em cada universidade e no Centro Paula
Souza com benefícios (Auxílio-Alimentação, Vale-Refeição, etc.) em 2012, bem como
o respectivo impacto no orçamento de cada instituição?

Teto salarial:
- Qual é o método utilizado (a ser utilizado) por cada universidade e pelo Centro Paula

Souza para aplicação do teto salarial previsto na Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu art.
8º, e no Decreto Estadual 48.407/2004?

- Qual é o número de servidores que superam tal teto salarial em cada instituição?
- Lista discriminada dos valores que excedem esse teto, sem a identificação nominal dos

servidores atingidos.

Terceirização de serviços:
- Qual foi o gasto total de cada universidade e do Centro Paula Souza com terceirização

de serviços no ano de 2012 e qual a previsão para 2013, bem como em qual rubrica do
orçamento se encontram?

- Qual é o gasto de cada universidade e do Centro Paula Souza, nestes mesmos anos,
de forma discriminada, por área, a título de segurança, limpeza, manutenção, jardinagem,
transporte, restaurantes etc.?

- Em cada universidade e no Centro Paula Souza, qual é o total de trabalhadores
terceirizados em cada área de atuação?

Permanência estudantil:
- Qual foi o gasto total de cada universidade e do Centro Paula Souza com permanência

estudantil no ano passado e qual a previsão para 2013?
- Em quais programas (construção/ampliação/manutenção de moradias e restaurantes,

bolsas de permanência etc.) tais recursos estão sendo investidos/aplicados?

No aguardo de breve retorno, subscrevemo-nos atenciosamente,

Prof. César Minto

p/Coordenação do
Fórum das Seis

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. João Grandino Rodas, MD. Reitor da USP e presidente do Cruesp.

Com cópia: 
Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa, MD. Reitor da Unicamp.



Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, MD. Reitor da Unesp.
Profa. Laura Laganá, MD. Diretora Superintendente do Centro Paula Souza.


